
                                                 
 

Podaj naprej – svetovni dan prostovoljnih aktivnosti delovnih terapevtov 

Poročilo 

Jerneja Križaj 

 

25. februarja 2012 se je po vsem svetu in tudi v Sloveniji odvijal dogodek z imenom Global Day 
of Service – Pay it forward, katere pobudnica je Karen Jacobs iz Univerze v Bostonu, bivša 
predsednica Ameriškega združenja delovnih terapevtov (AOTA), ZDA. Ameriško podjetje Slack 
Incorporated je za udeležbo vsakega posameznika, ki se je registriral na in na ta dan opravil 
prostovoljno delo doniral UNICEF-u: http://promotingot.org/. 

S to pobudo so se delovni terapevti prostovoljno in na različne načine (delovnoterapevtsko 
svetovanje, promocija v javosti…) predstavljali ljudem izven stroke. Tako se je glas o vsebini in 
pomenu delovne terapije širil po 24-ih točkah v 17-ih slovenskih krajih, sodelovalo pa je nad 70 
delovnih terapevtov. 
 
Dogodek Podaj naprej je v Sloveniji organiziral Študijski krožek Promocija delovne terapije v 
Sloveniji, posamezni delovni terapevti pa so nato aktivnosti v svojem kraju izvedli na svoj način. Le-te 
so bile organizirano v obliki predavanj o delovni terapiji znotraj strokovnih timov, v osnovnih šolah in 
odprtega značaja. V večini so bile organizirane stojnice na mestih, kjer je bil večji pretok ljudi v 
sobotnem (dopol)dnevu. Nekatere aktivnosti pa so bile izvedene v obliki deljenja delovnoterapevtskih 
informativnih letakov po ustanovah, kjer se zadržujejo ljudje, s katerimi delovni terapevti delajo oz. bi 
lahko delali (Priloga 1).   

Ob pomoči 23-ih donatorjev in sponzorjev (Priloga 2), ki so pomagali pri in omogočili 
transparentnejšo izvedbo projekta, so prostovoljci med ljudi razdeljevali letake, svinčnike, priponke, 
balone in majice. Ocenjujemo, da je bilo verbalnih informacij deležnih več kot 1000 ljudi.  

Mediji (Priloga 3) so dogajanje podprli in tako se je glas širil tudi z njihovo pomočjo. Objavljenih je 
bilo nad 13 člankov (na spletu in v časopisih) na temo delovne terapije in dogodka 'Podaj naprej'. 
Beleženih je več kot 6 radijskih nastopov in 5 televizijskih prispevkov (2 na nacionalni televiziji in 3 
na lokalnih televizijah).    

LJUBLJANA 

Prešernov trg / 25.2.2012 

Članice Študijskega krožka Promocije delovne terapije (Tanja Križaj, Špela Mihevc, Zorana Sicherl, 
Anja Hafner, Branka Istenič, Julija Šifrer, Vesna Milenković in Jerneja Križaj) smo s stojnico v centru 
Ljubljane mimoidočim predstavljale poklic delovnega terapevta in svetovale ob morebitnih težavah. 
Po oceni smo 120-im do 160-im ljudem v pogovoru osvetlile delo delovnega terapevta, od tega so 
močno prevladovali ljudje nad 65 let (upokojenci). Le zelo redki so pred tem že slišali za to stroko, pa 



                                                 
vendar so jo istovetili s fizioterapijo ('masaže', 'telovadba'…). Starejša populacija si je z zanimanjem 
ogledovala tudi pripomočke (za obuvanje nogavic, nedrseče podlage, podaljšek za glavnik, prijemalka 
za pobiranje predmetov s tal/z višine…), predvsem pa jih je zanimalo, kako lahko pridejo do storitev 
delovne terapije na domu oz.na primarni ravni (zdravstveni domovi). Navajali so težave pri skrbi zase 
in pri skrbi za obolelega svojca. Dejansko se je pokazalo, da bi ljudje potrebovali delovne terapevte, ki 
bi jim s samo obravnavo ali svetovanjem pomagali pri njihovem vsakodnevnem funkcioniranju, 
prostovoljci pa nismo imeli pravega naslova za njihove potrebe.  

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – URI SOČA / 24.2.2012 

Delovne terapevtke, zaposlene v URI SOČA (Metka Javh, Slavi Kotnik, Julija Ocepek, Katarina 
Košir, Maruša Joger Rosbach) so mimoidoče v ustanovi informirale o delovni terapiji. Ocenjujejo, da 
so uspešno izvedle promocijo. Navajajo pozitiven odziv, predvsem strokovnih sodelavcev. Vprašanja 
ostalih so se nanašala na informacije, kje delovni terapevti delajo. Omenili so dilemo o tem, kam 
usmeriti oz. napotiti potencialne uporabnike.  

City Park, Interspar / 25.2.2012 

Nevenka Gričar, Andreja Kovačič, Maja Markovič in Mojca Sterle so ob stojnici nagovorile v večini 
otroke in starše, in sicer v zvezi s senzorno integracijo. Za nadaljnje informacije so zainteresirane 
napotile na Združenje za senzorno integracijo. Poročale so tudi o tem, da je starejšim obiskovalcem 
veliko pomenilo že to, da so se lahko z nekom pogovarjali. 

MARIBOR 

Univerzitetni klinični center Maribor / 25.2.2012 

Leonida Krajnc, Milena Špes, Maša Frangež, Tanja Medved, Zvezdana Sužnik, Marko Vidovič, 
Aleksandra Gjura, Majda Steiner, Natalija Huber, Matej Kraner, Ingrid Vivod Rajh in Duška Nahtigal, 
združeni delovni terapevti iz različnih področij (somatka, geriatrija, pshiatrija...) in različnih inštitucij, 
so v času obiskov organizirali stojnico. Odziv krasen s strani strokovnih delavcev, pacientov in 
svojcev.  

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor / 25.2.2012 

Špela Lubej in Metka Slatinek sta organizirali in uspešno izvedli predavanje z naslovom Dejavnost 
daje posamezniku smisel v življenju, ter je sama po sebi najboljši zdravnik! Udeležilo se je približno 
30 slušateljev (strokovnjaki, delavci, direktorici ustanov in naključni, ki jim je v roke prišlo vabilo). 
Vprašanja na predstavljene teme (splošno o delovni terapiji, demenci, poškodbi rok…). Odziv zelo 
pozitiven. Podrobnosti v nadaljevanju: 

»Vprašanja ob koncu najinega predavanja so se nanašala predvsem na težave s katerimi se 
srečujejo v vsakdanjem življenju :  

Kako pomagati osebi z demenco v domačem okolju?  

Kakšne aktivnosti lahko izvaja oseba pri artrozi prstov ? 



                                                 
Tudi o opornicah se je pojavilo nekaj vprašanj ? 

Kaj potrebuje oseba, da lahko postane delovni terapevt ?  

Nekaj splošnih vprašanj o pripomočkih… 

KOMENTARJI :  

Opravljate izjemno plemeniti poklic.  

Navdušena sem nad predstavitvijo. Tudi sama bi si želela opravljati tovrstni poklic. Res ste nekaj 
izjemnega. 

Srečanje je bilo izredno prijetno. Prosim vas, če me lahko obvestite, ko boste ponovno pripravljali 
kakšno predavanje.  

Zelo smo zadovoljni, da smo se udeležili tovrstnega predavanja. Sedaj nam je popolnoma jasno s čim 
se ukvarjate.  

Pri vašem poklicu mi je izredno všeč, da izhajate iz osebe in upoštevate njene želje. To je veliko 
vredno.  

Predavanje me je popolnoma navdušilo. Nikdar si nisem mislil, da opravljate tako lep poklic.  

Slišala sem že za delovno terapijo, vendar si nikdar nisem predstavljala kaj počnete. Sedaj razumem 
vašo poslanstvo in navdušena sem nad slišanim.  

Ne moram verjeti, da tako lep poklic ni bolj poznan v javnosti. S svojim delom lahko naredite veliko 
dobrega za posameznika in dvignete kvaliteto njegovega življenja.«  

Špela Lubej in Metka Slatinek, Poročilo ob svetovnem dnevu prostovoljnih aktivnosti delovnih 
terapevtov, 2012 

KRANJ 

Qlandia – dežela nakupov / 25.2.2012 

Irena Juratovec, Ševala Čehić, Renata Mohorič in Helena Kolenko so ocenile, da so cca.300-im 
ljudem podale informacije o stroki. Večina jih je prvič slišala za delovno terapijo, so pa izrazili 
zanimanje po storitvah na domu oz. na primarni ravni.  

VELENJE 

ZD Velenje / 21.2.2012 

Jerneja Čretnik in Mojca Svatina: Predstavitev delovne terapije v obliki predavanja na timskem 
sestanku v patronažni službi (20 slušateljev). Patronažna služba je pomemben vir za napotitev 
primernih pacientov na delovnoterapevtsko obravnavo na domu.  



                                                 
 

PTUJ 

Deljenje promo materiala - letakov / 25.2.2012 

Nuša Črešnik 

DOMŽALE 

Mercator center Domžale / 25.2.2012 

Blažka Kališnik in Katja Šuštar sta informirali 150 – 200 ljudi. V večini starejša populacija (zanimanje 
za pripomočke), vzgojiteljice (senzorna integracija otrok)… V nadaljevanju nekaj simpatičnih 
odstavkov Katje Šuštar, ki je opisala doživljanje in dogajanje ob 25.2.: 

“Ko sem zagrizla v tole jabolko promocije, sem mislila, da bo lažje. Tudi v vsakdanjem življenju sem 
imela pri pogovoru včasih težave, kako v najkrajšem možnem času sogovorcu korektno predstaviti naš 
poklic. Vendar imaš navadno več časa sogovorca proučit, ga približno ocenit, s katerega zornega kota 
se zadeve lotit. Tole je bil super trening!  Pred stojnico pa je bilo potrebno hitro reagirati, imaš le par 
sekund, da "ujameš" mimoidočega, da se sploh ustavi, kaj šele da bi zbrano poslušal, ko pa so njegove 
misli že pri nakupovalnem  seznamu. Moraš resnično uporabiti vse svoje komunikacijske spretnosti. Ni 
samo deljenje balonov in svinčnikov. 

Če bi se slučajno akcija kdaj ponovila, sama ne bi bila več v nakupovalnem centru. Raje v Zd ali 
zunaj. 

 Kdor je poslušal, pa je bil odziv v veliki večini: 

- kako lep poklic 

- zanimivo 

- a je to kakšna nova stvar? 

- a kar moj zdravnik napiše nalog? 

- kako je pa to lepo, da pomagate 

- ja to se rabi, samo kako pridem do vas? 

- a lahko samo še balone za vnučke, pa svinčnik? 

 Zanimivo mi je bilo, ko so se ustavljali znanci in sodelavci iz ZD: 

- a res, a to vse ti znaš? 

- a tole si ti drugač? 



                                                 
Mi je dalo mislit, da niti v moji ustanovi ne vedo, kdo sem. Dobro, da je ostalo nekaj promo materiala 
in ga sedaj delim po hiši.” 

Katja Šuštar, Poročilo ob iniciativi 'Podaj naprej', 2012 

ŠKOFJA LOKA 

ZD, CSD, DU ... / 24 in 25.2.2012 

Denis Kamnar in Romana Kumer. Deljenje letakov. Dilema, kam in na koga naj se ljudje za 
svetovanje ali obravnavo obrnejo. Izkazala se je potreba po delovni terapiji na domu oz. na primarni 
ravni.  

KRŠKO 

Trgovina Hiša narave (C.4 julija 41) / 25.2.2012 

OŠ s prilagojenim programom Krško 27.2.2012 

Jasmina Hribar  

AJDOVŠČINA 

TC Mercator / 23.2.2012 

»Izbrala sem četrtek in kar sama nagovarjala mimoidoče, predvsem upokojence. Z navdušenjem so 
sprejeli informacijo o načinih pomoči, ki jih nudi delovna terapija. Nekaj jih je bilo, ki so prišli s 
konkretnimi vprašanji in bili nasveta tudi veseli. Mimoidoči znanci pa so z veliko pohvalo in spodbudo 
ovrednotili ta dogodek.« 

Mojca Kete Curk, Poročilo ob iniciativi 'Podaj naprej', 2012 

ZD Ajdovščina (informiranje direktorice in patronažne službe) 

Mojca Kete Curk  

CSD Ajdovščina (izražena potreba po zaposlitvi delovnih terapevtov – izpostavljena problematika ob 
pomanjkanju delovnoterapevtske obravnave pri otrocih s posebnimi potrebami) 

Mojca Kete Curk  

IDRIJA 

Pokrita tržnica Idrija / 25.2.2012 

Delovni terapevti iz Psihiatrične bolnice - Tadeja Revan, Mateja Kavčič, Darja Poljanec in Andreja 

Leban so informirale okvirno 60 ljudi. V večini delovne terapije niso poznali, poznali so jo le tisti, ki 

so že imeli tovrstno obravnavo in so bili z njo zadovoljni. Izražena je bila želja po vključenosti 



                                                 
delovne terapije v zdravstvene domove.  

ČRNOMELJ 

Dom starejših občanov Črnomelj / 25.2.2012 

Petra Simčič in Mojca Kastelic  

ORMOŽ 

Nakupovalni center Holermuos / 25.2.2012 

Darja Mlakar, Greta Ivanuša, Katica Jakomini, Jasmina Rozman, Marjeta Žnidarič, Nataša Raušl, 
Renata Žgeč, Sanja Galekovič in Vilma Trop  

LESCE 

TC Lesce / 25.2.2012 

Alenka Plemelj, Manca Šolar, Andreja Ličef in Lea Pulec so ocenile, da so bile uspešne pri podajanju 
informacij.  

ŠMARJEŠKE TOPLICE 

Toplice / 24.2.2012 

Irena Junc je predstavljala delovno terapijo v hotelu (predel zdravstva) in beleži pozitiven odziv 
hotelskih gostov kot tudi zdraviliških sodelavcev. 

ŠENTJERNEJ 

Prizorišče sejma / 25.2.2012 

Irena Junc je delila informacije obiskovalcem sejma. 

SEMIČ 

Deljenje letakov / 25.2.2012 

Heidi Pečavar in Vesna Klemenčič 

PREBOLT 

Dom starejših občanov Prebold / 27.2.2012 

Meta Rojšek v sodelovanju z Osnovno šolo Prebold 

 



                                                 
 

ZAKLJUČEK 

Dogodek je bil toplo sprejet med ljudmi. V večini so prvič slišali o in izvedeli več, kaj pravzaprav 
delovna terapija je in kaj nudi. Mnogo izmed njih je izrazilo potrebo po sodelovanju z delovnim 
terapevtom, ki bi jim v domačem okolju pomagal pri izboljšanju njihovega vsakodnevnega 
funkcioniranja ali funkcioniranja obolelega svojca. Ob povratnih informacijah delovnih 
terapevtov, ki so aktivno sodelovali ob tej iniciativi, si tovrstnih akcij še želijo, ker so potrebne 
za boljšo prepoznavnost stroke.  

Zaradi slovenske izpeljave tega dogodka kot primer dobre prakse, bo dr. Karen Jacobs, ki je 
leta 2011 prejela najvišjo častno nagrado Ameriškega združenja delovnih terapevtov (AOTA 
Eleanor Clarke Slagle Lectureship Award), predstavila našo iniciativo 'Podaj naprej' 
kot pomembnejšo temo njenega častnega predavanja na AOTA srečanju letos aprila. Dr. 
Jacobsova navaja, da smo ravno slovenski organizatorji in naši sodelujoči delovni terapevti,  
naredili svetovni dan uspešen. Pomembno je omeniti to, da je zato Svetovno združenje delovnih 
terapevtov (WFOT) predlagalo in podprlo ponovno akcijo prostovoljnih aktivnosti delovnih 
terapevtov v oktobru 2012 (27.10.2012).  

Iskrena zahvala Vam delovnim terapevtom za podporo v odmevni akciji! Želimo Vam obilo 
uspehov in zadovoljstva ter upamo na uspešno sodelovanje tudi v prihodnje (oktobra 2012).  

Več o iniciativi ‘Podaj naprej’ na: http://delovnaterapija.weebly.com/dogodki.html 

Kontakt za dodatne informacije: 

promo.delovnaterapija@gmail.com 

 


